
A-Insinöörit
www.ains.fi 
A-Insinöörit on yksi Suomen suurimmista rakennusalan suun-
nittelu- ja konsulttitoimistoista. Perustamisvuodesta 1959 
lähtien olemme toteuttaneet tuhansia rakennuttamisen, ra-
kenne- ja infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristötekniikan 
kohteita Suomessa ja maailmalla. Haluamme olla asiakkaalle 
ainutlaatuinen kumppani, toimintavoiltamme inhimillisiä ja 
sitoutuneita. 
Kesätyöhakumme kestää tammikuusta maaliskuun loppuun. 
Hae verkkosivujemme kautta http://www.ains.fi/opiskelijat. 
Palkkaamme opiskelijoita myös osa-aikaiseen työhön ja meiltä 
voit kysellä lopputyöllesi aihetta.

Destia Oy
www.destia.fi 
Rakennamme toimivampaa maailmaa pala palalta ja luomme 
edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle. Rakennam-
me teitä, rautateitä, siltoja, liikenneympäristöjä, asuinalueiden 
infra- ja viheralueita sekä teollisuus- ja energiainfraa. Lisäksi 
palveluihimme kuuluvat kallio- ja kaivosrakentaminen. Raken-
tamisen lisäksi kunnossa- ja ylläpidämme infrarakenteita tie-, 
katu- ja rataverkolla. Destian suunnitteluyksikkö kattaa tie-, 
katu-, rata-, geo-, silta-, liikenne- ja ympäristösuunnittelun. 
Toimimme lähellä asiakasta alueellisten rakentamisen tulosyk-
siköiden kautta ja suunnittelutoimistot sijaitsevat ympäri Suo-
men. Destialaisilla on osaamista ja kokemusta suurista ja vaa-
tivista hankkeista, jotka sisältävät rakentamisen lisäksi myös 
suunnittelua. Toimintamme perustuu tehokkaaseen projekti-
lähtöiseen toimintatapaan. 
Rakentamisen asiakkaitamme ovat Liikennevirasto ja elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), kaupun-
git ja kunnat sekä teollisuus- ja liikeyritykset.

Fira
www.fira.fi 
Fira on nuori ja innovatiivinen rakennusalan kasvuyritys, joka 
muuttaa toimintatavallaan alan vallitsevia tapoja ajatella ja 
toimia. Kehitämme ja toteutamme rakennushankkeita palve-
lulähtöisesti yrityksille ja julkiselle sektorille. Suurin osa fira-
laisista toimii rakennusprojektien johtamis-, hankekehitys- ja 
suunnittelutehtävissä. Henkilöstömme on yhdistelmä kokenei-
ta rakentamisen ammattilaisia ja lahjakkaita nuoria, joilla on 
kova halu kehittää rakennushankkeisiin historiaa parempia 
tuloksia tämän päivän työkaluja hyödyntäen. Panostamme 
henkilöstöön ja haastamme päivittäin itsemme etsimään asi-
akkaidemme hankkeisiin entistä fiksumpia ratkaisuja – tuot-
tamaan asiakkaalle arvoa. Suhtaudumme Firan kehittämiseen 
vakavasti ja kunnianhimoisesti, haluten samalla säilyttää po-
sitiivisen otteen ja yhdessä tekemisen meiningin. Tähtäämme 
aina korkealle – omaa toimintaamme parantaen.

Fira Palvelut Oy
www.firapalvelut.fi 
Fira Oy:n tytäryhtiö Fira Palvelut Oy on putkiremontteihin 
erikoistunut kasvuyritys, joka tuo palvelunäkökulman putkire-
montteihin ja korjausrakentamiseen. Fira Palvelujen mukaan 
taloyhtiöillä ja asukkailla on oikeus vaatia parempia putkire-
montteja ja läpinäkyvämpiä toimintatapoja. Sen sijaan, että 
putkiremontti uhkaisi naapurisopua, voidaan se myös toteuttaa 
kunkin kotia kunnioittaen ja asukkaiden mielenrauhaa vaalien. 
Fira Palvelut on saavuttanut korkean, Suomen Asiakastiedon 
myöntämän Rating Alfa -luokituksen, johon yltää vain joka 
kymmenes suomalaisyritys. Luokitus on yksi osoitus siitä, että 
Fira Palvelut on luotettava kumppani. 
Fira-konsernin liikevaihtoennuste vuonna 2014 on noin 100 
miljoonaa euroa. Fira kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluoki-
tukseen ja on Kauppalehden Menestyjä-yritys vuonna 2014. 
Pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla. 

Insinööritoimisto LaRa Oy 
www.laraoy.com 
Ins.tsto LaRa Oy on talonrakennusalalla lähes 30 vuotta toi-
minut yritys. Tarjoamme rakennuttamispalveluita sekä uudis-
rakennuskohteisiin että peruskorjauksiin. Laskentaosastollam-
me tehdään kustannusarvioita ja määrälaskelmia valtaosaan 
alueen rakennushankkeista. Rakennuttamisosasto hoitaa asi-
akkaan rakennusprojektin hankesuunnitteluvaiheesta takuu-
tarkastuksiin asti. Painopiste on korjausrakentamisessa. Pitkä 
kokemus asuinkerrostalojen peruskorjauksista ja taloyhtiöiden 
taloteknisistä peruskorjauksista (putkistosaneerauksista) sekä 
täydennysrakentamisesta.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
www.laurimehto.fi 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on vuonna 1956 perustet-
tu rakenne- ja arkkitehtisuunnitteluun, korjausrakentamiseen 
ja betonirakenteiden kuntotutkimukseen erikoistunut yritys, 
jonka liikevaihto on  3,1 Me. Tällä hetkellä toimistossamme 
työskentelee vakituisesti 30 henkeä. Yrityksen omistaa toimiva 
johto ja luottokuokitus on ollut jo yli 10 vuotta paras mahdol-
linen AAA.Liikennevirasto 

www.liikennevirasto.fi 
Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka 
toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja työl-
listää noin 650 asiantuntijaa. Vastaamme Suomen teistä, rauta-
teistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltai-
sesta kehittämisestä. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, 
Lappeenrannassa, Turussa, Tampereella, Vaasassa ja Oulussa. 
Tarjoamme vuosittain harjoittelupaikan noin kolmellekymme-
nelle opiskelijalle. Harjoittelijoilla on moninaisia koulutustaus-
toja. Tarjoamme myös mahdollisuuden lopputyön tekemiseen. 
Liikenneviraston avoinna olevat työpaikat ilmoitetaan www.
valtiolle.fi -sivustolla. Harjoittelupaikkojen hakuaika on helmi-
kuussa.

Lujatalo Oy
www.lujatalo.fi 
Luja on 62-vuotias kolmannen polven perheyritys ja yksi Suo-
men suurimmista rakennusalan konserneista. Luja-yhtiöihin 
kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Rakennus-
liike Lujatalo on sekä asunto- että toimitilarakentaja, erikoisa-
laamme on peruskorjaus. Lujabetoni on yhtiön betoniosaaja ja 
Suomen kolmanneksi suurin betoniteollisuusyritys.

NCC Rakennus Oy 
www.ncc.fi 
NCC (Nordic Construction Company) on pohjoismaiden joh-
tavia rakennus- ja kiinteistöyhtiöitä. Suomessa NCC -yritysper-
heeseen kuuluvat NCC Rakennus Oy, NCC Housing Oy, NCC 
Property Development (PD) Oy ja NCC Roads Oy ja Optiplan 
Oy. NCC Rakennuksen toimialana on talonrakentaminen, si-
sältäen mm. asunto-, toimitila-, liike- ja julkisen rakentami-
sen. Asuntorakentamisessa käytössä oma TähtiKoti –konsepti. 
NCC Property Development Oy:n palveluja ovat kiinteistöke-
hitys- ja rakennuttamispalvelut, vuokralaisten hankinta sekä 
kiinnostavien tuottokohteiden tarjoaminen sijoittaja-asiakkail-
le. Rakentamisessa kuljemme alan kehityksen kärjessä.

Palotekninen insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy
www.kauriala.fi 
Olemme palo- ja turvallisuustekniikan erikoisosaamisen kon-
sultti- ja suunnittelutoimisto. Teemme perinteistä paloteknis-
tä suunnittelua ja toiminnallista, oletettuun palonkehitykseen 
perustuvaa suunnittelua sekä paloteknisten laitteistojen suun-
nittelua. Palvelemme koko Suomen alueella ja meillä on suun-
nittelukohteita myös ulkomailla mm. Iso-Britanniassa, Virossa 
ja Kiinassa. 
Yrityksemme on perustettu 25 vuotta sitten, jolloin toimme 
toiminnallisen palomitoituksen Suomeen. Suunnittelumene-
telmän etuina ovat huomattavat kustannussäästöt, vapaampi 
arkkitehtisuunnittelu, tilojen parempi käytettävyys sekä palo-
teknisten laitteistojen halvemmat huolto- ja ylläpitokustannuk-
set. 
Meillä on toimistot Turussa, Espoossa ja Tampereella, henki-
lökuntaa kolmessa toimistossa on tällä hetkellä yhteensä 23. 
Paloteknisillä suunnittelijoillamme on monipuolinen koulu-
tustausta ja panostamme suunnittelijoidemme osaamisen ke-
hittämiseen. Lisätietoja yrityksestämme www.kauriala.fi

Peab Oy 
www.peab.fi 
Peab on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennuskonserneis-
ta. Se työllistää Pohjoismaissa 13 000 henkilöä, joista Suomessa 
noin 750. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoi-
minta-alueeseen: rakentaminen, kiinteistöliiketoiminta, infra-
rakentaminen ja teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 4.9 
miljardia euroa ja sen osake noteerataan Tukholman pörssissä.  
Meille Peabissa on tärkeää toimia lähellä asiakkaitamme pai-
kallisesti kaikissa Pohjoismaissa ja tavoittelemmekin paikkaa 
alan parhaana työnantajana. Henkilöstöllämme on mahdol-
lisuus hankkia kokemusta ja kehittää ammattitaitoaan hyvin 
erilaisissa työtehtävissä ja monipuolisissa kohteissa. Vuonna 
2014 Peab solmi TTY:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka 
puitteissa haluamme auttaa nuoria alalla eteenpäin tarjoamalla 
kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäyte- ja projektityö-
aiheita.

Peikko Group Oy 
www.peikko.com 
Peikko on betonirakenteiden liitososiin ja liittorakenteisiin 
erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut perheyritys. Peik-
ko Groupilla on myyntitoimistot lähes 30 maassa Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä. Peikko tarjoaa asiakkailleen 
innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla he voivat helpottaa ja 
nopeuttaa rakennusprosessiaan ja tehdä siitä turvallisemman.  
Olemme yksi eniten tutkimukseen ja kehitykseen sijoittavista 
toimijoista alallamme. Pääkonttorimme ja Suomen tehtaamme 
sijaitsevat Lahdessa.

Pohjola Rakennus Oy 
www.pohjolarakennus.fi 
Pohjola Rakennus Oy on vuonna 1989 perustettu tampere-
lainen perheyritys. Olemme yksi Pirkanmaan suurimmista 
asunto-rakentajista ja Pirkanmaan lisäksi toimialueeseemme 
kuuluvat myös Etelä- ja Keski-Suomi. Pohjola Rakennus Oy on 
toteuttanut yhteensä yli 10 000 asuntoa ja 120 000 m2 liike- ja 
toimitiloja. Rakennutamme vuosittain n. 800-1000 asuntoa eri 
käyttäjäryhmien tarpeisiin. Tällä hetkellä käynnissä on noin 
1100 asunnon toteutus, joista yli 200 asuntoa on Eloisa-kon-
septimme mukaisia senioriasuntoja. Koko konsernin liikevaih-
to oli vuonna 2015 n. 110 milj. €.

Pöyry 
www.poyry.fi 
Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Pal-
velemme asiakkaitamme energian, teollisuuden ja infran hank-
keissa. Osaamisemme ulottuu strategisesta liikkeenjohdon 
konsultoinnista tekniseen suunnitteluun ja projektipalveluihin. 
Me Pöyryllä haluamme tehdä mielenkiintoisia ja merkityksel-
lisiä hankkeita. Toimimme asiakkaamme kumppanina yhteis-
kunnan ja ympäristön hyväksi. Meillä on Suomessa 1600 am-
mattilaista, joille ominaista on halu merkitykselliseen työhön 
kestävän kehityksen ehdoilla. Etsimme joukkoomme aktiivisia 
tiimipelaajia, jotka ovat yrittäjähenkisiä ja uteliaita. Osaami-
semme tunnistavat myös tekniikan ammattilaiset, jotka ovat jo 
kahtena peräkkäisenä vuonna valinneet Pöyryn halutuimmak-
si suunnittelu- ja konsultointialan työnantajaksi (Universum 
2014 & 2015). 
Tampereen seudulla työskentelemme erityisesti teollisuuden, 
vesihuollon, infran ja kunnallistekniikan hankkeiden suunnit-
telun parissa.

Ramboll
www.ramboll.fi 
Ramboll on johtava kansainvälinen asiantuntijayritys, jossa 
työskentelee yhteensä yli 11 000 eri alojen ammattilaista Poh-
jois-Euroopassa, Intiassa ja Lähi-idässä. Suomessa toimimme 
maanlaajuisesti noin 1900 asiantuntijan voimin ja tarjoamme 
infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, 
rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon 
konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. 
Kesätyöhakumme on auki maaliskuun loppuun asti. Käy jättä-
mässä hakemuksesi www.ramboll.fi/tyopaikat 
Seuraa meitä myös Facebookissa www.facebook.com/rambol-
lfinland ja  LinkedInissä www.linkedin.com/company/ramboll

Sito
www.sito.fi 
Sito on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digi-
taalisten palveluiden moniosaajayritys. 500 asiantuntijaamme 
tarjoaa ensiluokkaista palvelua ja suunnittelua. Olemme yritys, 
joka tarjoaa asiakkailleen kattavat suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut yhdessä digitaalisten palvelujen kanssa infran koko 
elinkaarelle. Toimipaikkaverkostomme kattaa koko Suomen.  
Tavoitteenamme on olla infrasektorin halutuin työpaikka. 
Teemme määrätietoisesti työtä entistä paremman työympäris-
tön puolesta kehittämällä johtamista, sisäistä yhteistyötä ja vai-
kutusmahdollisuuksia omaan työhön ja yrityksen toimintaan. 
Kaipaatko ympärillesi rautaisia ammattilaisia hyvällä ja kun-
nianhimoisella asenteella? Toivoisitko kuuluvasi ryhmään, jos-
sa uskalletaan ajatella rohkeasti ja kehittää uutta? Haluaisitko 
innostua työstäsi? Etsimme jatkuvasti kehittyvään ja monipuo-
liseen joukkoomme infran, liikenteen, ympäristön ja tietotek-
niikan osaajia.

Skanska  
www.skanska.fi 
Skanska on yksi maailman johtavista rakentamis- ja projekti-
kehityspalveluita tarjoavista yrityksistä Euroopassa ja Yhdys-
valloissa.  Toimintamme kattaa rakentamispalvelut, asunto-
jen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin 
elinkaarihankkeet. Olemme mukana rakentamassa parempaa 
yhteiskuntaa ja auttamassa asiakkaitamme menestymään. Ra-
kennamme koteja ja asuinalueita, tiloja yrityksille, palveluille ja 
vapaa-aikaan. Teillä liikkujia palvelemme rakentamalla nopeita 
ja turvallisia yhteyksiä, teitä ja siltoja. Haluamme olla edelläkä-
vijöitä ympäristövastuullisuudessa liiketoimintaetiikassa, työ-
turvallisuudessa ja laadussa. Hyödynnämme toiminnassam-
me uusinta tekniikkaa ja käytämme tietomallintamista (BIM) 
rakennusprojektin eri vaiheissa sekä mobiililaitteita työmailla. 
Tunnusomaista meille on vahva kehittymishalu, aito kansain-
välisyys, henkilöstöstä huolehtiminen ja yhteisten arvojen 
merkitys käytännössä. Skanskassa on mahdollisuus tutustua 
kollegoihin ympäri maailmaa ja kokea yhdessä tekemisen iloa 
kansainvälisessä hengessä. 

SRV
www.srv.fi 
SRV luo parhaat puitteet ihmisille elää ja yrityksille toimia. 
Rakennushankkeiden kokonaistoteuttajana kehitämme, kau-
pallistamme ja rakennamme rohkeasti uutta. Tarjoamme asi-
akkaidemme tarpeisiin testatut konseptit sekä oivaltavat uudet 
ratkaisut. Toimintamallimme perustuu innovatiiviseen hanke-
kehitykseen ja tehokkaaseen projektinjohtototeutukseen. SRV 
Malli takaa avoimen yhteistyön eri osapuolten kanssa sekä laa-
dukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Toimialueem-
me on Suomi, Venäjä ja Viro. Työnantajana pyrimme siihen, 
että jokainen 950 työntekijästämme kokee rakentavansa sekä 
merkittäviä ja edistyksellisiä kohteitamme että omaa uraansa. 
Elämäsi työstä jää jälki.Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL 
www.ril.fi  
RIL on valtakunnallinen puolueeton rakennetun ympäristön 
akateemisten asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on 
edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja ra-
kennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. 
Järjestön tavoitteena on edistää jäsentensä ammattitaidon ja 
hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä sekä kestävän elinympä-
ristön rakentamista ja ylläpitoa. Vuonna 1934 perustetun jär-
jestön jäsenistö koostuu yli 6 000:sta rakennetun ympäristön 
akateemisesta.

Sweco Rakennetekniikka Oy
www.sweco.fi 
Kansainväliseen Sweco-konserniin kuuluva Sweco Finland 
on rakennetun ympäristön ja teollisuuden innovatiivinen ja 
arvostettu asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Palvelemme 
asiakkaitamme rakennetekniikan, talotekniikan, teollisuuden 
sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja tarjoamme 
myös projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, arkkitehti-
suunnittelua sekä asiantuntijapalveluita. Kaikkiaan 14 500 swe-
colaisesta lähes 2 000 työskentelee Suomessa. 

Talokeskus Yhtiöt Oy 
www.talokeskus.fi 
Talokeskus Yhtiöt on kiinteistötoimialan asiantuntija- ja tie-
donhallintaratkaisuja tuottava konserni. Talokeskus-konsernin 
palvelutarjooma kattaa kaikki kiinteistön elinkaaren aikaiset 
palvelut, tuotteet sekä ohjelmistot. Se tarjoaa uudis- ja korjaus-
rakentamisen suunnittelu-, rakennuttamispalvelut sekä laajat 
käytön, ylläpidon ja energiahallinnan palvelut. Kaiken teke-
misen perustana ja Talokeskuksen tuotteiden sekä palveluiden 
alustana toimii Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä. Henki-
löstöä Talokeskuksessa on 250, seitsemällä eri paikkakunnalla 
Suomessa – Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Jyväskylässä, Kuo-
piossa, Savonlinnassa ja Raumalla. Liikevaihtoa yli 90 vuotta 
vanhalla yhtiöllä on tänä päivänä 25 M€. 
Rekrytoimme jatkuvasti rakennusalan ja ohjelmistoalan osaa-
jia. Palkkaamme vuosittain opiskelijoita harjoitteluun, kesätöi-
hin ja lopputyöntekijöiksi. Tutustu meihin: www.talokeskus.fi/
rekrytointi. 

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
www.tampere.fi/tilakeskus 
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos vastaa kaupungin talonra-
kennusinvestointien toteutuksesta, omaisuuden arvon säilymi-
sestä ja kehittämisestä, kiinteistönpidosta ja kiinteistöpalvelui-
den tuottamisesta sekä tilajärjestelyistä ja tilojen vuokrauksesta 
pääasiassa kaupungin sisäisille asiakkaille. Tilakeskuksen toi-
minnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen ra-
kentaminen ja kiinteistönpito. Tilakeskuksen liikevaihto vuo-
delle 2016 on noin 160 milj. euroa ja investointimääräraha noin 
98 milj. euroa. Henkilöstömäärä on noin 250. Tarjoamme vas-
tuullisia ja monipuolisia tehtäviä, hyvät mahdollisuudet oman 
osaamisen kehittämiseen, työpaikan Tampereen ydinkeskus-
tassa ja kaupungin työntekijöilleen tarjoamat edut.  
Tutustu meihin lisää osoitteessa www.tampere.fi/tilakeskus tai 
Facebook-sivuillamme www.facebook.com/tilakeskus/ 

Vahanen Yhtiöt
www.vahanen.com 
Vuonna 1955 perustettu Vahanen on yksi suurimmista raken-
nus- ja kiinteistöalan suomalaisista asiantuntijaorganisaatiois-
ta. Vahanen tarjoaa uudisrakentamisen, korjausrakentamisen 
ja kiinteistöjohtamisen kokonaispalveluja, rakennusfysikaalisia 
asiantuntijapalveluja sekä ympäristöpalveluja. Konsernimme 
merkittävimmät kehitysinvestoinnit kohdistuvat ekologisen 
rakentamisen kehittämiseen. Yritysverkostomme ulottuu Suo-
men lisäksi Venäjälle, Viroon ja Romaniaan. Lue lisää Vahases-
ta osoitteessa www.vahanen.com. 

Vertex Systems Oy 
www.vertex.fi 
Suomessa kehitetyt ohjelmistoratkaisut teollisuudelle vuodesta 
1977. Vertex Systems Oy on kansainvälisesti toimiva suunnit-
telu- ja tiedonhallintaohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja tuot-
tava korkean teknologian yritys. 
Tietomallipohjaiset (BIM) Vertex CAD/PDM/PLM-ohjelmis-
toratkaisut nopeuttavat suunnittelua ja tehostavat tiedonhal-
lintaa. Rakennusalan Vertex-ohjelmistot ovat laajasti käytössä 
teollisessa puurakentamisessa sekä teräsrankarakentamisessa 
lähes 40 maassa eri puolilla maailmaa. Samaa BIM-tietomallia 
hyödynnetään rakennusprojektin kaikissa vaiheissa myynnistä 
tuotantoon saakka. 
Vertex Systemsin pääkonttori sijaitsee Tampereella. Myyntiyk-
sikkömme sijaitsevat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Austra-
liassa ja Singaporessa sekä jälleenmyyjämme Euroopassa sekä 
Venäjällä. 

VR Track Oy     
www.vrtrack.fi 
VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurim-
mista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. 
Palvelut kattavat koko ratainfran elinkaaren suunnittelusta 
kunnossapitoon mukaan lukien kalustopalvelut ja ratamate-
riaalien toimitukset. Yli 150 vuoden kokemus rautatiejärjes-
telmistä luo vahvan perustan infran kokonaisosaamiseen ja 
suurten urakoiden projektinhallintaan. VR Track on vahvasti 
mukana kehittämässä tietomallinnusta ja alan teknologiaa. VR 
Track on osa VR-konsernia. 
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vr-track-oy 
Twitter: @VRtrack 
YouTube: VR Track Channel 

Wise Group Finland Oy
www.wisegroup.fi 
Wise Group on Suomen viidenneksi suurin talonrakennusalan 
suunnittelu- ja konsulttiyritys. Yli 350 huippuasiantuntijaam-
me tarjoavat uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelupal-
veluja sekä rakennuttamisen palveluja 11 eri paikkakunnalla. 
Historiamme aikana olemme toteuttaneet yhteensä yli 20 000 
kohdetta liike-, toimisto- ja teollisuustiloista asuinrakennuk-
siin ja julkisiin tiloihin. 
Wiseläiset tunnetaan tinkimättömästä ammattitaidostaan ja 
vahvan asiakaslähtöisestä ajattelustaan. Toimintamme kasvaa 
vauhdilla ja tarvitsemme koko ajan joukkoomme uusia osaajia. 
Tarjoamme myös kesätyöpaikkoja ja lopputyömahdollisuuksia. 
Meillä pääset töihin edelläkävijäyritykseen, jossa ihmiset viih-
tyvät – lue lisää osoitteesta wisegroup.fi. 

WSP Finland
www.wspgroup.fi 
WSP on monialainen suunnitteluyritys, joka tunnetaan vaati-
vista suunnittelukohteista ja kestävistä ratkaisuista. Ydinpalve-
lumme ovat Yhdyskuntasuunnittelu, Kiinteistöt, Teollisuus ja 
Sillat. Meillä työskentelee noin 350 asiantuntijaa eri puolella 
Suomea. Asiakkaat pitävät WSP:tä ratkaisujen aktiivisena löy-
täjänä, jonka kanssa on helppo toimia. Suomen WSP on osa 
kansainvälistä WSP:tä, jossa työskentelee noin 34 500 asiantun-
tijaa 500 toimistossa ympäri maailmaa. 

YIT 
www.yit.fi 
YIT on rakennusalan yritys, jossa asioita on totuttu tekemään. 
Meillä ei keskitytä luomaan hierarkioita, vaan laatua. Satsaam-
me avoimuuteen, yhteistyöhön ja rehellisyyteen. Sellaisella 
asenteella mennään eteenpäin, työt valmistuvat, ihmiset ovat 
tyytyväisiä ja vaihtoehtoja urapolun askelmiksi piisaa. Visiom-
me on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökump-
paneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. 
Luomme parempaa elinympäristöä yli 6 000 henkilön voimin 
seitsemässä maassa. Toimintamme Suomessa kattaa asumisen 
ja aluekehittämisen, toimitilat ja kiinteistökehityshankkeet, 
maa- ja vesirakentamisen sekä kunnossapidon. Tarjoamme 
tänäkin vuonna kesätyö- ja harjoittelupaikkoja noin 700:lle ra-
kennusalan opiskelijalle. Meidät on palkittu Vastuullisin kesä-
duuni –kilpailun voittajana jo kahdesti. 


